anbefalede rengøringsmetoder
Altro Whiterock FR™ vægbeklædning

Manuelt - ugentligt
1. Vask med vand eller fortyndede rengøringsmiddel.
Følg producentens anvisninger.

Brug kun en blød klud. Brug ikke slibende
rengøringsmidler, slibepuder, svampe eller ståluld.

Desinficering og højtryks spuling
1. Desinficeringsopløsninger kan bruges,
når producentens anvisninger følges.

NB. Overhold en maksimal temperatur på 60 °C på alle
Altro Whiterock FR produkter.

2. Højtryks spuling med varmt vand kan udføres,
når trykdysen er minimum 600 mm (cirka 2 fod)
fra vægoverfladen.

Store eller genstridige pletter
1. Rengør meget snavsede områder med AltroClean™ 44
rengøringsmiddel eller tilsvarende alkalisk
rengøringsmiddel.

Støvfyldte miljøer
1. For at reducere den statiske ladning efter rengøring,
påføres Antistatic Solution A809 på alle overflader,
når de er tørre.

Hvis Altro Whiterock FR ikke vedligeholdes i

Sørg for, at du har sikkerhedsdatabladet til ethvert

overensstemmelse med den anbefalede procedure, kan

rengøringsmiddel, du har til hensigt at bruge. I tilfælde af

produktets ydeevne blive påvirket. Flere oplysninger kan fås

tvivlsspørgsmål, vil det glæde vores afdeling for teknisk service

fra Altro.

at rådgive dig.
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Altro Whiterock væg
beklædningssystemer

Tips til vellykket vedligeholdelse af Altro Whiterock FR væg
beklædning
1. Tilrettelæg et regelmæssigt rengøringsprogram, der

3. Fjern regelmæssigt skrabemærker og ophobet snavs

er passende til brugen og trafikken i området – megen

– mærker og snavs bør fjernes oftere end

trafik eller meget synlige områder, eller steder med

rengøringsprogrammet tilsiger, f.eks. dagligt. Brug aldrig

strenge hygiejnekrav skal rengøres oftere end områder,

slibepuder eller slibende rengøringsmidler.

som sjældent bruges, eller hvor udseendet er mindre
vigtigt. Et ugentligt rengøringsprogram anbefales som
minimum.
2. Brug anbefalede rengøringskemikalier – brug kun

4. Varmtvandsspulere kan forårsage skader – brug dem
med omhu og aldrig tættere på end 60 cm eller over den
anbefalede maksimale temperatur.
Rengøringskemikalier af høj kvalitet sikrer en effektiv

anbefalede rengøringsvæsker, eller

vedligeholdelse og udgør kun en lille andel af

desinficeringsopløsninger i korrekt koncentration.

vedligeholdelsesomkostningerne.

Bland ikke rengøringskemikalier sammen, og følg altid
producentens anvisninger.

Kontakt Altro for rengøringsanvisninger på:
tel: +45 36 78 90 33
e-mail: info@altro.dk eller www.altro.dk
Altro Danmark (Altro Nordic AB), Box 9055, Malmö, Sverige.
, Altro, AltroClean og Altro Whiterock FR er varemærker fra Altro Limited.

